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n LA RRVUO ORIENTA

エスペラントの菜
◎發音:一・字一音卽ら綴ってわる通りに讀 

卄、發音すち通りに綴る。疑音默音無し。 

◎母音:Aあー，E丸一，Iい ,0 4-, 
Uうー（の五個・發音一定不愛）

◎子音:B & 6）, CG め 6 （チ <A）, D （ド d）, 
F （フ/）, G （グg）, Ĝ （ヂか H （•••めĤ （ク丄 

khゝJ （イ必了（汐遍，K （クん），L （ら〇, M 
（ム か）, N （x n）, P （プ p'； R （ル S （ス s）, 
Ŝ ® sめ T （\ f, U （ウ w）, V 3 ”），Z （次 s）

◎定冠詞:la （用法は英獨佛語導の定冠詞 

ざ同じ.不定冠詞はか在ぜす）。

◎人稱代名詞:mi （私），ni （私逵），vi （君、 

君達），U （彼男）,ŝi （彼女），ĝi （それ），ili （彼 

等、其等）;〇皿（人■世人）,衣（自身、但三人 

稱）。目的格IX -n,所有代老詞“泪を附し 

て造る:miri私も,mia私の。

の二十七個。括弧中口英語の同音の文字ミ 

近似音も示す假名。Hは獨乙語のchの音。

◎擞:詞:一 unu,二 du,三 tri,四 kvar,五 
kvin,六 ses,七 sep, A ok,九 naŭ,十 dek, 
百 cent,千 mil,+二 dekdu,二 + dudek ; 
142,308 Cent kvardek durnil tricent ok.
dua 第二の,due 第二に,dekduo 一打。

常に最後より二番目の綴にわり:

Super Tーペール,Centrojヅ龙・ヌトろーイ，

Ilod*aŭ  |xードい—あーウ

◎名词、形容詞、副祠,動詞 は夫・一定の

語尾を有し-H瞭然:i區別せらる:

◎謎問文な作らに他に疑問詞なき時には助 
辭6u 4•冠オ: Kio estas tio?何ですか套 

（!〇 Ĉu tio estas libro? 其は本ですカ•〇 

◎比較法: pli bona, 〇1~ ~よりし1層善 
き;plej bona el Ĉiuj皆の中で一番善き〇 

◎語の結合 で新語む造り得:做。鐵，vojo 
道,fervojo鐵谕;cZin出る。

（品詞）（語尾） （例

名 詞

形容詞 

副 詞

「不定法 

現在睛 
動ノ過去時 

詞1未來時 

假定法 

命令法

-〇 kolero
•a kolera
•e kolere
-1 koleri
-as koleras
-is koleris

koleros
・us kolerus
-u koleru

怒り 

怒れみ 

怒って 

怒るい） 

怒ってわる 

怒った 

怒るならん 

怒るか・知ぬ

怒れ

◎接頭字語に冠して新厳義な生ぜしむ。

Bo- 婚姻關係 Mai- 正反對
Dis- 分散 Pra- 時間的に遠き
Ek- 敎端、瞬間的の動作
Eks-前・元（何役）Re・ 再ゝ復、歸

◎複數 は語尾に-Ĵな添附して示す。 

◎目的格（…な）はmな添附して示す。

注意:SI數又は目的格の名詞花形容する

形容詞にt -j又は-nを附し關係も明にす

例: Leono estas forta besto. 子は强き

獸であち 〇 Leono manĝasj fortojn bastojn. 
側子・强?默（複數）も喰ふ〇 Semi diros, li 
koleros.若し私が莒ったら彼は怒ろう（未 

來）〇 Ŝe mi dirus, li kolerus.若し私か言・つ 

たのなら彼（X怒ろのだが（言はQから怒ら 

わ、事實の裹ゝ假定法）。

◎目的格"次の塲合にし用ひらち（前置詞の 

代に）1）動の方向］皿Ameriko米園內 

T, en Amerikon米國內へ（はいる）。2）［時 

刻、H附!la lastan dimanĉon此の前の□曜 

Uに。3）［數肚卽ち大さ垂さ價格等］kvin 
horoj”五時間の間。

Ge- 男女兩方 Vic- 次位
例:patro 父,dopatro 舅,gepatroj 丽親, 

prapatro 祖先;bona 善き,malbona 惡ま 

◎接尾字 語尾の前に挿入して新語な作る。

-aĉ- 劣惡 -id- 子、仔、子孫

・ad- 動作の連撮 -ig- せしむ（他動）

-aĵ* 物件 -u- になる（自動）

-an- 國体の一員 -il- 道具

-ar- 集團 !- •in- 女性

-ebl- され得ぺ・ -ing- 揷入器具

-ec- 性貨（抽象） -ind ・ 價値わみ

-ej- 場所 -ist- 從事する人

-eg- 强・大 -obl- 倍數

-et 弱、小 -on- 分數

-em- 傾向.趣辭 -op- 集合數

-er- 分于、一個体 -»j- 容器、國

曹 男子（の愛呼 -nl- 人ゝ者

-nj- 女子」稱名 -um- 用法不定

例： patrino 母;montego 岳,monUio 丘・

◎分詞接気字 （現在）（過去）味來）

發動（する） -int- -ont-
受動（される） -at- -it- ・〇レ

分詞形客詞は匙詞e8«（わろ・居ろ）ミ台し 
て混成時も作ち。 ・ /
例:estis ruonta ~し1うさしてゐた。
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LA VII KONGRESO
DE

JAPANAJ ESPERANTISTOJ 
[1920—en Tokio] 

LA UNUA TAGO 
Vendredo, la l-an de Okt.

Generala Kunveno, Labora Kun
sido； je la 7-a vespere, „ Gakusi- 
kai ", Kanda・

Ĉeestis ĉ. 30 p.; S-ro Ŝ. Mae uba 
prenis la prezidantan seĝon de la 
vespero・ しa programo estas :

1. Malferma saluto, de la prezid.
2. Oficialigo de la estraro de J. 

E・ Iリ unuanime aprob让a :

Konsilantoj
Ujaku Akita・
Erin Asai, licenciato literatura. 
Sdiĉi Ucida, lie・ ing・；kapitano. 
Wasaburo Oiŝi, lie. scienca・ 
Kenji Ossaka, lie. ing.
Tokuro Osida.
Kako Oba.
Morizo Ga,lie. jura.
Naojoŝi Kii, D-ro veterinararta 
Kacumi Kroita, D-ro literatura 
J unji ro Takakusu, D-ro literat. 
Man abu Takabatake ・ 
Kunitaro Takahaŝi, lie. ing.
Daikiĉiro Tagaŭa・
Kijoo Nakamura, D-ro scienca・ 
Ŝinso Haĵami.
Sigeo Macuba, lie. veter・ 
Sakuzo Joŝino, D・ro jura・
Kijoŝi Uada ・

日本エスペラン•卜 

第七回大會
［大正九年東京に於て1 

第ー□ 

十刀一日.金曜日

發會式、總金及協議會。午後七時神田一 

ジ橋舉士會內に於て開催。

出席者約三十名・松葉默替舉士議長席に 

就ま下の如く進行す

1・發會の辭松葉議長

2.學會役員公選。滿場一致下記の方を 

推和り・「

評議員

工學士 

理學士 

工學士

法學士 

獸醫學阳士 

文學傅士 

文學呼士

工學士

理舉樽士

獸醫學士 

法學博士

秋

淺

內

大

小

押

大

雀

倫

一

郞

二

郞

公

三

義
 

雨

取

莊

三

狷

徳

柯

盛

尙
 

田

井

田

石

坂

田

庭 

井

类

郞

皐

郎

郞

男

相 

勝

次

太

吉

精

51 

頓 

邦
大 

板

楠

畠

橘

川

村

水 

黑

鬲

高

高

田

中

速

雄
造
淸 

重
作

葉
野
田 

松
吉
和

何
城
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Komitato Administra
.M. Takabatake J. Adaĉi 
::S-ino M・ Ossaka
Komitato Financa "

E. Asai. S・ Tacuda.
Komitato Redakcia kaj Eduka

K. Ossaka ・ K. Macu zaki. j 
(Bibliot.)4M. Hori. H. Kisaki. j 

Komitato Propaganda !
S・ Ga. C・ Fujisaila・
R. Ilascgaiia・ M. Inoue・
j. Narita・ S. Macuba・
N. K・ Roscoe.

Espereble pluaj bonvoluloj en
skribiĝu kiel kom-anoj por preni 
sur sin porcion da laboraj de J.E.I.

3・ Raporto de la kaso (ĝis Aŭg. 
de la fondiĝo de J・ E. i) de E・ 
Asai, laŭ kiu la tuta enspezo 
1,113.10 enoj (memb. pagoj ordina
raj 540.81, specialaj 331.54, mon
oferoj 72.55)； tuta elspezo 929.69 
enoj (preso 536.0, poŝtelsp. 108.68).

4・ Parolis pri Budĝeto por 1921 
K・ Ossmka, anstataŭ M・ Tabatake 
nun vojaĝanta・ Nun J・ E. I・ havas 
kapitalon de 200 enoj; ĝis la.fino 
de tiu ĉi jaro la membroj numeros 
Ĉ・ 600 (el kiuj 100 jam pagis ĝis 
junio 1921); supozeble ni povos 
transporti 150 enojn en la kason de 
1921 el 1920, kaj ni povos akiri 140 
novaj n membrojn en 1921. Do la 
enspezo supozata en tiu jaro estos :

庶筋部姿貝

福畠學 

小坂みっ

會計部委員

淺井惠倫

編輯部及敎育部委貝 

小坂猾二 

（圖書掛）堀眞道

宣儒部委貝

何盛三 

長谷川理衛 

成田重郞

足立武

立田信一・郞

松嵋克巳 

木崎宏

藤澤親雄（海外） 

井上萬壽藏

松葉垂雄

ロスニ!一

尙ぼ各部委員さして實際會務を分擔せん 

壬欲せらるゝ有志會貝が續々進んで御巾出 

わむ二ミを切逮す。

3.次で會計委員淺井文學士の學會設立 

以來ハ月末日迄の會計報告あり、是に依れ 

ば收入總計!J13.10圓、內普通會費 

540.81圓,維持及賛助會費331.54圆，奇附金 

72.55 0,等。支出總計929.69圓,內印刷代 

536皿郵稅送料108.68四，等さむる。

4・旅行不在中の高畠庶務委員に代り小坂 

工厚士學會將來方针に就て述ぶち所おり。 

目下基本金二百曲（中村博士寄附、年利子約 

13圓）、本年末迄に（I會員約600名（內100 

名は來年上半期迄會費濟）に逹すべく ・本年 

度より來年度へ綠越金150 [01.來年度に新 

入會貝140名（每月十二名）を豫想すがき 

は來年度収入を次の如く豫雅し得ん。

25 Specialaj membroj, pagantaj 
meznombre po 7.00.................... 175.00

450 Ordinaraj m, pagantaj 
plenjare .................................... 900.00

100 » ” duonjare ...................... 100.00
10 liceanoj-merabroj (po 1.2〇)… 12.00 

維持及賛助會員（25名平均一名

7.00圓竇擔さして）............ 175.00

普通會費（全年拂450名）...... 900.00

„ （削期のみ100名）…100-00

” （中學生10名）…ヽ,.12.00
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70 Novaj membroj ĝis junio 
lu 丄厶• • • ••• ••• ••• •••

70 リ ” post julio 1921… 
Reklamo en la R・ 〇............

Abonoj el eksterlandoj ...........
Profito el venditaj libroj … …
Alpago al monkolekta poŝto 
Procentaĵo el la kapitalo, 

200.00....................................
K1la kaso de 1920 ...........

…140.00
70.00
80.00
20.00
沁00
50.00

...13.00

...150.00
計1,740.00

來年度（六月迄70名）… …140.00

新入會貝（匕月後70名）... ...70.00

廣告料（R.O.誌上の） … ...80.00
海外購讀者............... ...20.00
販说圖書純益 ........... ...30.00
集金料.................... ...50.00
基な金利子............... ...13.00
前年度い）綠越........... ...150.00

Sume 1,740.00

e

El la dirita enspezo ni ankoraŭ 
ne povos havi nian propran oficejon 
kaj pagitan oficiston; ni ankoraŭ 
devas kontentigi nin per la nuna 
stato, en kiu kelkaj bonvoluloj oferu 
sian tempon kaj laboron tute sen- 
page kaj la nienibraro kontentiĝi 
pri neperfekta administrado pro sia 
simpatio je tiuj noblaj sinoferuloj. 
Tamen pro pliiĝonta administrado 
ni bezonos almenaŭ kelkajn jenajn 
por doni iuj personoj, kiuj servos en 
foldado de la gazeto kaj skrivado 
de la adresoje Pro provo la komi-

Lto aranĝis jene la 
spezo por 1921・

budĝeton de

Preso ............................ 75.00 monate
Poŝtelspezoj................... 20 00 リ

Salajroj ................... 10.00
Poŝtkontaj elspezoj • • • 7.00

紳

Oficejaj necesaĵoj........... 10.00 〇

Ekstraj elspezoj........... 2.00 n
Diversaĵoj ................... 5.00
Kutimaj kunsidoj,もc… 6.00 n

jare 135.00 X 12 = 1,620 00

Por tutjapana Kongreso • • • • • • 30.00
Preso de tutjapana adresaro … 90.00
Repagoj al lokaj grupoj •・• ••• 20.00
Propagandaj kunvenojn folioj,

k・C・・・・ ••• ・・・ ••• • • • • • • 30.00

前記の収入を以てして（X尙ぼ事舒所を設 

置し事務員を雇ふ事は不可能なり。依然ニ 

三有志者の獻身的勞力の奇附に依て雜務な 

處理Lゝ從って會務不備の不滿は一般會員 

の了解わる同情に依て我慢して貰ふ外な

I。 然れ共會の發展につれて雜務また多 

端ならな以て三四の人に禅誌の折疊み帶封 

宛名書き等の簡單・なる雜俗を依賴し其謝禮 

ざして二三圓宛は支出するを要せんか。

委員に於て試みに作製せち來年度豫算下 

の如し。なほ會員諸君中に更によき名案を 

氣附カけしたる人は何卒御申越じわりたし、

年韻 !30.00 X12 =1,620.00

印刷費（月頷）...... …75.00
郵視送料（同）...... ...20.00
事務員費（同）...... …10.00
拂替及集金料金（同） …7.00
設備及消耗品（同）… …10.00
臨琲費（同）...... …2.00
雜費（同）.......... …5.00
例會及普及費（同）… ... 6.00

日本エスベヲント大會補助寄附..30.00 
日本エスベラント年報

（會貝名簿）...................... 90.00
地方會拂戻.......................20.00
講演會.普及刷物尊 ........... 30.00

計 1,790-00Sume 1,790.00
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La mankon en la elspezo (5〇.〇〇) 

ni plenigos per monoferoj petotaj ・ 
En ,, Ekstraj u ni kalkulas elspezojn 
de bonvenigo aŭ monhelpo por ali
landaj samideanoj, regalo por Ĵur
nalistoj, k.c.; „ Repagojn " ni
donas al lokaj grupoj, nies estraro 
mem kolektas el la membroj kotizo
jn por J.E.I., kaj disdonas gazetojn 
(io % da kotizoj kolektitaj).

6・ Salutoj de lokaj reprezentan
toj (paroloj kaj telegramoj).

7・ Ni transiras al Labora Kun
sido.

(a) Deklaro kontraŭ la land
noma sufikso „ -i1 " (K. Ossaka), 
Unuanime aprob让a.
(力)Propono de ĉambro en 

Kafejo „ Rosia-ja u, Ĵkjobasi - ku 
Sanjukkenbori kiel sociala klubo de 
Tokiaj samideanoj (J. Urata, ĵur
nalisto). Kun dankego aprobita・

(q ) Oni penu
A. Propagandi ĉe la Ligo de 

Nacioj, precipe ĉe Japana Asocio 
por la L. de •

B・ aranĝi ekspozicieton de Esp- 
esantajoj ・

C・ !iveri al ĵurnalaj redakcioj 
materialojn pri Esp・ movado en
landa kaj eksterlanda・ .

(d) Verkado de historio pri Esp・ 
movado en Japanujo (E. Asai). 
Komisiita al k. Ossalca kun la kun
laboro de malnovaj samideanoj・
(£)Proponoj ĝeneralaj pri pro

pagandado (Inocento Seriŝev).
A, Netuŝebleco de la lingva 

Fundament 〇.

B Praktikeco—pri U. E. A.
C. Starigo de Japana Asocio 

(Ligo) kun oficisto pagata・

差引収入不足500 i:有志需附金を似て塡 

補す。臨時費ミは新來朗外國の同志舌の歡 

迎會費、救録費（本年度クブネツォフ君に對 

する如3）,新聞記者招待費誓〉地方會拂戻 

（I會費集金、雜誌配布等を幹部に於て引受 

けら;5ち地方會へ會費の一割を差引く二ミ 

ゝせしもの。

6 各地エスベヲント會代表の挨拶、祝電 

朗讀。

7.以上加以て、總會を閉ち・、協議您に入 

提議下の如し。

⑷ 圍名接尾字,,列反對に關し宣言を發 

すみ件（小坂氏提案）.滿場一致賛成可決。

（6）東京エスペヲント俱樂部を京橋區三 

十間堀三の一/カフェー、ロシア』屋の一室 

に設け社交俱樂部たらしむみこき（東京H 〇 

新聞記者浦田芳朗氏提案）。一同感謝して賛 

成。

（c）次の計画かなす二ミ

A.國際聯盟、特にH本の際阈聯盟協 

會に宣傅を行ふニミ

B・エスペラント展覽會開催

C・新聞社へ內外ヱスベラント運動近 

况の材料も供給するニミ

©） H本に於けるエスベラント宣偉史編 

述の件（淺井氏提案）。小坂氏へ依賴して他 

の占き同志ミ協力實行して貰ふこミに議決。

（e） 一般普及に關すろ提案（イノツェン 

ト、セ'）シェフ氏提案）。

A. エスベヲント語の根柢（フン・メント）

の尊重、 ・：

B. 實用ミ萬园エスベラント協會に對す 

み援助協力、

C. 日本協會の設立ミ有給役員設置.
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D・ eldono de libro riĉe ilustrita 
n Japanlando.u Presa Akcia So
cieto.

E・ Unuigo de fortoj・
. Komenciĝis vigla diskuto, sed pro 
malfrua horo ni estis devigitaj ĉesi 
jam diskuton, aprobante ĉiujn ĉi 
tiujn prop on ojn, kvankam ne tuj 
efektivigeblajn pro la ankoraŭ mal
facila stato de nia afero en Japan
ujo.

8・ Ferma saluto de la prezi- 
dant 〇.

LA DUA TAGO
Sabato, la 2-an de Okt・

Publika Kunveno de propagandaj 
paroladoj・ Je la 2-a p. t, en 
» Meiĝi Kaikan Kanda・ Aus
kultis pli ol 600 p. La programo 
estis :

1.Malferma parolado, de D-ro N. Kii.
2・ „ Kio estas lingvo internacia(t, de 

Inĝeniero K・ 〇asaka.
3. n Pri Esperanto n, de pastro I. Seri-

ŝev, interpretita de E. Asai.
4. ” Lando de Mil Lagoj ゝ de Finna

Ambasadoro D-ro Banis ted t, in
terpretita de S. Ga.

5・ Kantado (popolkanto) de V. Ero- 
senko ; interp. de Uĵaku Akiは

6・ 9, Kosmopolitaneco ゝ de Kako Ooba； 
ĉefredaktoro de „ Jomiuri "•

/ • : n Postulo de la rekonstruita mondo", 
de D-ro K. Kroita.

8. Ferma saluto, de D-ro K. Naka- 
mura<

La publiko aŭskultis kun pro・ 
funda atentemo kaj fervoro ; precipe 
la lekcio de D-ro Ramstedt kaŭzis 
intensan interson inter la audantaro. 
5〇 enoj da Esp. libroj vendiĝis ĉe la 
okazo.

D.『日本』なる紹介著述の編慕とエスペ 

ヲント印刷株式會社設立・

E・協力・一致の行動.

此の議案に對Lては異論質問百出し議案 

者又説明に努むろ所わりし I時刻旣に十一 

時に到らんミするを以て卽時の實行は不可 

能なちも主義に.於て“何仇も結裤むら爭故 

他口實現に努力すペしご議決・是を以て協 

議會を打ち切れり。 :

8.議艮閉會む宣す"

第二日

十月二口、土曜B
普及講演會。午後二時.神田『明治會館』 

に於て。聽衆六百餘あり。未曾有の盛僉 

なりき。當口の演曲次の如し、

1■開會の辭。 獸轡舉博士城井尙茂

2. 國際語壬は何ぞや

エ學士小坂猖二

3. エスベラントの價値

西比利亞牧師セリシェフ 

通譯 文學士淺井惠倫

4. 北歐,萬湖の國』

フィンランド公使ラムステッド 

通歸 法學士何盛三

5. 露國民謠（ギタ及躅唱）

需國盲詩人エロシェンコ

解說 秋田雨雀

6・世界を家さする氣分

大庭柯公

7.吹适せられたる世界の要求

文舉博士矗板勝樂

8・閉會の辭。 理舉博士中村耦男

六百の聽衆は終始熱心に傾穗し就中ラム 

ステッド公便の講演は非常なる感興を竣り 

了:り。常日場內の賣店に於けるエフ、いソ 

!卜圖書の賣上五十IUIに及べり。
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Komuna Vespermanĝ〇. Je 6.30, 
en Restoracio Macumoto, Kanda・ 
Partoprenis 40 p., inter kiuj D-roj 
Nakamura kaj Kii, Ambas・ Ram- 
stedt, Gesinjoroj Roscoe, S-roj 
Eroŝenko, Seriŝev, S-roj Sasaki, 
Niŝikaŭa, Tanaka, F-ino Mijamoto 
el Jokohama, S-ro Ohhaŝi el Joko- 
suka・ Ankaŭ ĉeestis kelkaj Ĵur
nalistoj ・ Parolis D-ro Nakamura 
kaj Inĝ. Ossaka, La gaj egan 
vesperon finis solena kantado de 
„ La Espero a je Ia 10-a.

LA TRIA TAGO
Dimanĉo, la 3-an de Okt.

Ekskurso al bela Kamakura ・ 
Kun flirtanta verda standaro ekve
turis gaja rondo Esperantista el 
Tokia stacidomo je 8.45» Ĉe Ŝina- 
gaŭa kaj Jokohama aliĝis al ĝi 
multaj samideanoj ・ Bedaŭrinde 
pro difektoj en la fervojoj kauzitaj 
de la lasta uragano, la vagonaro 
veturigis ne tiel rapide la gajulojn, 
sopirantaj al la bela marborda 
urbet〇. Je duono post la 1 i-a, ni 
atingis la stacidomon Kamakura, 
kie nin renkontis marleŭt. Aŭaja, 
aviadisto. Ni tuj nin direktis al 
Hase por vidi belan statuegon de 
Budao. ノ

Laŭ la invito de maj oro S・ Kuro・ 
ki, konfid 让 a ŝtabo de generalo 
Semijonov, nun restanta en bela 
hotelo Micuhaŝi pro la malsano, la 
ekskursantoj kolektiĝis en la betelo. 
La majoro, ravita pro la ideo de 
lin gvo internacia, regalis nin ĉiujn 
per grandioza tagmanĝ〇. Tio estis 
tro bela neatenditaĵo en la progra
mo. Pro lia bonkora gastigado ni 
perdis la tempon viziti historiaj n 
vidindaĵojn en la cirkaŭaĵo, sed ni

晚棗會。午後六時半］り神田松本洋食店 

に於て。中村城井兩博士、ラムスデッド公 

使、ロスづ 氏夫妻、エロシェンゴ、セリシ 

工つ、橫濱協會佐々城、西川.田中、宮本氏、 

橫須賀支部大橋氏誓四十名.數名の新聞記 

者し亦臨席、盛會を極む、中村即士、小坂工 

學士のエスベヲント演說わり〇エスペ □も 

合唱I、散會せしは十時なりき。

•第三日 

十月三EU 日曜日

'倉遠足會C

小坂鐵道技怖の證莒わればH本晴れの秋風

に綠星旗を飜へして東京驛に集合し了:連中. 

豫定の如くハ時四十五分發車、行。品川、橫 

濱に同志も加へて更に氣勢を舉げた迄は二 

かったが、不通個所は單線運轉さわって程 

ク谷に待たさる、ここ 時間餘、加之車:中 

身動きしならぬ混雜に少々惘□して鎌倉 

に着したのは十二時前・然し出迎への粟屋 

飛行中尉の打ふろ綠星旗に元氣を恢復し、途 

〇宣偉を行ひつ、徒歩艮谷大佛に向ふ。

淺井小坂兩學士は長谷三ツ橋旅館に病を 

養はれつ、あ4會はセミヨノフ軍參謀黑木 

少佐に敬意も表した。處が黑木氏は是非連 

中を旅餡に招待い:し过の事にて、大佛に 

於て中食中の一行ト迎へて勢揃をなす、盟木 

氏は非常に喜ばれ牛鍋丄ピー弘よさ到らざ 

るなき大饗應にプヲウン夫妻ロスコー陸君 

なご外人は目もパチクリ、恐縮むご云ふこ 

!さは緣遠い带大高商の若手連“いい氣にな 

って牛飲馬食.去み程に遲れ參じたる浦田 

氏・ヲムステッド公使、セ\）シェフ.秋田氏 

むビを加へて三十有餘名.散々御馳走にな 

った揚句美しい旅館の底園で夕方迄し遊び 

戯れ・ために鎌倉見物なごはすっかり忘れ 

了りぬ。かくて夕闇せまち頃黑木參謀に英 

厚意を深謝しつ、六時半鎌倉驛發歸途に就 

く。然ちに又もや車中立錐の空隔なく公使 
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tamen ne bedaŭros pro tio, ĉar ni ja 
havis tro bonan tempon en la bela 
ĝardeno de la hotelo.

Survoje hejme n la vagonaro estis 
ja laiiHtere plenplena, kaj denove ni 
estis heltigita en stacioj Ohuna kaj 
Tocuka po du horoj. Tamen bone ! 
La okazon ni ne forlasas ; propa
gandis, propagandis, sur la peronoj, 
eĉ benante la difektitajn fervoj oj n>

Sukceso ! Sukcesego ! Tio estis 
vorto ripetita dum la Kongresaj 
tagoj・ Nu, nu ! Vivu, kresku kaj 
floru la Verda Standardo!

閣下さへ車窓より飛び込み給ひし程にてヾれ 

つ大船にて二時間.戶塚にて二時間も待仁 

さるゝ慘狀を呈したロビ、連中驚く色しな 

く是れ大祐こばかりに綠星族を打ち振詩合 

の客を一人く々捕へての大宜偉は賓に天晴。

一日の大奮闘二疲れ切ったろ艦を柬球驛 

に運び還りたみは夜半な過ぐる三十分なり 

ま。

大盛會.大成功!:れが大會期間を通じ 

ての一同の口にのぼれ右文句なりき。榮之 

し育てい花咲け我綠星旗!

DEKLARACIO
La Sepa Kongreso de Japanaj 

Esperantistoj unuanime decidis dek
lari sian malaprobon kontraŭ la 
landnoma sufikso i 'lastatempe 
provata de kelkaj samideanoj, ĉar 
ĝi kaŭzas konfuzon en nia lingvo, 
alportante nenion utilan.

, 感謝の辭

◎大會の大成功は是大會準備委 

員並に妝席會員の献身的御努 
力に依ガ。感謝の意を我す。

◎大會遠足参加者一同に畫養么 

饗應せられたるヽ黑木親慶氏 

に對し一同に代りて

意ざ御禮芒を申述べます。

ENLANDA KRONIKO
-（內地消息）T厂

（〇）TOKIO. Laŭ la bonkora invito 
de D-ro G. J. Ramstedt, finnlanda 
ambasadoro, Tokia Esp・ Societo 
aranĝis la septembran kunsidon en 
la Ambasadorejo, Azabu Zaimoku- 
ĉo, vespere la 20-an. Ĉeestis pres
kaŭ 3〇 samideanoj, ĝuis gastarnccon 
de la invitinto, aŭskultis al la adiaŭa 
saluto de S-ro 'Vaŝili Kuznecov, kiu 
post unujara restado en Japanujo 
fine sukcesis akiri rimedon ekveturi 
en longe revitan Sud-Amerikon per 
孕 bonkora monhelpo de Ia esperan
tistoj. ； •

Al la kurso ĉe J.E.L sub la lerta 
gvido de S-ro K・ Ossnka aliĝis kel
kaj novuloj ・

Iĉikd Klubo „ Verda Stelo Ci （I-a 
Nacia Kolegio） : posttagmeze la
20-an  Sept. en klasĉambrego de la 
kolegio ni aranĝis propagandan 
kunvenon, ĉe kiu S-ro K. Ossaka 
kaj Kako Ooba, fama jurnalisto, 
faris interesajn kaj impresigajn 
paroladoj n・ Post tio estis arangita, 
vesperkunveno, en kiu partoprenis 
ankaŭ S-roj Oiŝi, Oŝida kaj Prof. 
C・ Marujama, unu el la pioniroj en 
nia lando, kaj nin multe instigis. 
Vespere la 21-an kaj la 29-an ni 
faris ĉirkaŭvizitadon en la studentaj
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loĝejoj・ de ĉambro al ĉambro, por 
propagandi precipe inter novaj 
studentoj・ しa rezultato estis, ke ni 
akiris pli ol 100 novajn klubanojn. 
Ni ankaŭ komencis kursojn sub 
sindonema gvidado de S-roj Inone 
kaj Hasegaŭa, ĉiumcrkrede kaj 
ĉiuvendrede, po 30 lernantoj por 
ĉiu klaso. S-roj Inoue, Hasegaŭa 
kaj Hori partoprenis kiel reprezen
tantoj de Ia klubo, en la Vll-a 
Kongreso kaj faris salutojn kaj 
raportoj n antaŭ la kongresanoj • 
Tiel bone progresis ĉe ni nia sankta 
afero kun vigleco kaj viveco. Ni 
antaŭenira-s kun obstina pacienco, 
gvidante kaj instigante tiujn 120 
novajn, por ilin komplete esperantigi 
kaj batalantigis わ i0 • bcn u nian
seriozan movadon, kiu jus eniris en 
sian duan jaron de propagandado. 
—raportita de M. Hori.
©JOKOHAM〇. La loka Societo 
havas nun 60 membrojn kaj 3 
kursojn sub la gvido de nelacigeblaj 
samideanoj E. Asai, T. Sasaki kaj 
Se Furusaŭa.
@OTARU, Hokaido. Kiam ni dis 
sendis poŝte kaj alimetode propa- 
gankajn foliojn al oficejoj de famaj 
komercistoj, de bankoj, k・ c・ nur*  
tridek personoj sin turnis al ni,-ĉefe 
firmanoj kaj kompanianoj・ La 16- 
an, ĵaŭdon, la unuan tagon de nia 
kurso, pluvis kaj okazis publika 
lekcio de D-ro T. Ueda, el Tokio, 
ĉe Otaru Klubo. Pro tiuj kaŭzoj 
kunvenis nur dudek p・ ĉe nia kurso 
en Kumiai Kjdkai (preĝejo). Ta
men post tiu tago ni akiris dudek 
kelke da novaj aliĝintoj, plejparte 
kompanianoj de Micui bussan Kai- 
ŝa,laŭ kies peto ni aranĝis novan 
kurson speciale por ili merkrede ĉe 
Sanjŭ Klubo [Klubo por la nomita

Kompanio). Tiun kurson ĉeestas 
30 kompanianoj, inter kiuj sin tro*  
vas vicdirektoro de Otaru Branĉo 
de la Kompanio, S-ro Jamamoto. 
La 23-an, ĵaŭdon, ceestis ĉirkaŭ 
tridek p. la kurson ĉe Kumiai 
Kjdkai;la novaj aliĝintoj astas stu・ 
dentoj de Supra Komerca Kolegio 
kaj instruistoj de elementaj lernejoj.

GRAVA ALVOKO
Al Eksterlandaj Samideanoj.

Lia Moŝto Seiŝin Hirajama, pre- 
zidanto de Japana Societo de Ruĝa 
Kruco, lastatempe multe interesiĝis 
pri Esperanto. Por plie instigi lin, 
ni petas, ke alilandaj esperantistoj 
sendu al li informojn pri Ruĝkrucaj 
aferoj (se eble iliaj rilatoj kun Esp.) 
en sia lando. Li ankaŭ estas prezi
danto de Japana Societo de Ekspo
zicioj ;do same agu pri la kon
cernaj aferoje Adresu lin Ssisin 
Hirajama, Hibija,Parko 'roki〇.

En la venonta jaro ni intencas 
aranĝi ekspozicion de Esperantaĵoj 
kaj ni estos tre dankaj, se ekster
landaj samideanoj elsendos al ni 
materialojn (laŭ la adreso de Japana 
Espcranto-Instituto).

LA LIGO DE NACIOJ
KAJ ESPERANTO

(國際聯盟,さエスベラット)

Antaŭ du tagoj de la forveturo 
de Barono J. Megada, sendito deja 
Japana Registaro al la unua Kong
reso de la Ligo de Nacioj, lin 
vizitis S-roj M・ Ga kaj K. Ossaka. 
La barono tre afable akceptis ilin 
kaj atente aŭskultis al ili kaj
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promesis, ke li konsideros pri la 
problemo de lingvo internacia ĉe la 
Ligo. 一 レ

S-ro Daikiĉiro Tagaŭa, aga 
komitatano de Japana Asocio de la 
丄-igo de Nacioj, intencas proponi 
antaŭ la kunsido de la Asocio la 
enkondukon de Esperanto ĉe la 
Ligo・

-屁％

中央本部通吿
佛國巴里なろエスベラント中央本部通牒 

◎エスペヲント學士院(Esperantista Aka- 
賀emio)京員吹選。去ち五月吹選の結黑 

Corret, Grosjean-Maupin, Kuhnl, Privat Ji 
Warden 詰氏新選。Cart, Nybs 菠 しengvel 
諸氏再選。依て目下學士院Tli. Curt P. 
Christaller, P. Corret, Evstifejeft； A. Gra- 
bowski, E. Grosjean-Maupin, V. Inglada, E. 
Kuhnl, P. Lengyelr D-ro Nybs, P. Npien, E. 
privat, R. de Saussure, A. E Wackrill, I.M. 
胃ar竺2の十五名ざなりしも其後同院條例 
第七條第二項に]りR. de Saussnre氏(I矗 

名を決議せらる7:ら故結局十四名ミなった。

©Konsiloj de Ia Akademio.
La Akademio konsilas : 

Kfom en okazo de absoluta neceso, 
uz[ nur tiujn radikojn, prefiksojn 
kaĴ sufiksojn, kiuj troviĝas en Ia 
Universala Vortaro kaj en @iai 
Oficialaj Aldonoj.

Gi certe nun preparas trian al
donon al la Komuna Vortaro kaj 
organizos prilaboradon de teĥnikaj 
vortaroj... へ …: ..

2° Aparte pri landnomojn ĝ! かい 

siste kaj forte konsilas, precipe al la 
Gazetoj, sed ankaŭ ĝenerale al ĉiuj 
esperantistoj, kiuj konscias, ke dis
ciplino estas absolute necesa, por 
konservi la unu econ de nia lingvo, 
uzi nur la Fundamentan kaj tra
dician finiĝon : Turkujo, Ru- 
sujo, Germanujo, k.t.p・ •

商業界ビ國際語

(Komerco Icaj Esperanto)
◎85 乙 Frankfurto apud Majno で I・月三 || 

丄り九H迄開かれたみ第三回険際市場(3-a 
Internacia Foiro)ではエスペラント部を設 

けエス文の冊子ビラ咨を世邪に撤布し北c 

各雑誌何れも筆をそろへて報道してゐるが 

就中商工科學雜誌” Esperanto Trinmfonta " 
八月號::殆んビ全紙を之に割いてゐる。・ 

©^阈商業中心ア：るべく、又世界の市場たる 

べく巴里の萬國商業館(La Universala 
Komerca Muzeo)に常設られた見本市昜 

Specimena Foiro (i國際エスペラント商業歩 

務所な設けた。

◎チェスクスロウキヤ械J Reichenberg市に 

はハ月十四乃至二十二Ĥ開催の第…回 

Internacia Komercaj・ kaj Specimenfoiro も 

同樣エスペラントを探用し各國エスペラン 

ト雜誌に廣告か出してゐる。

◎其他 Ko mere-A gento por Skotlando (T. C. 
Grean, 74 York St., Glasgow); Firmo „ Es
pero " (Rag ・ St・ Pedrazzini, Locarno, 
Svisujo); Firmo J・ Huysinan, Komerca Re
prezentanto, Vhissinden, Nederlando; Zal- 
bide, Alvarez kaj Ko., Broad Street Ilanse, 
London E. C. 2等續々エフ、人うソトな川び 

る商館が出現する。

蟲V. Kuznecov君渡米費義拒蟲

クズネッオウ•君渡米も僥倖して來朝玆に 

一歳餘、押田氏其他の御同帖により雨謬な 

しのぎ糊口して居たが今度下記諸君の義描 

な得て去月二十三H欣吉雀躍して南米Peruo 
へ出帆い:。

日本エスペヲント學會 15,00
速水眞曹氏5.00 离橋邦太郞氏5.00
利田淸氏5.00 
城井尙茂氏5.00 
何盛三氏5.00

没井感倫氏5.00

官田寬次氏!.00 
宮本幾美子氏!.00 
小扳狷二氏28.00

計 75.00
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懸賞課題答解披幽

(1) 幸福な人は現在に生»、不幸な人は 

過去に生きます、而うして絕望した人に至 

っては生きてゐあのではなく唯存をするの 

みです。生命もなくすさ云ふ二さは何んで 

もわりません、併し幸福な失って生き永ら 

へるのは恐ろしい事でわります。

［荻緣謙造君［

(2) 同國人の幸福のた内に盡す二とを私

は愛備心き名付けます。其の國人の山緖や、 

言語や.宗敎や又“社會上の地位の如何□ 

問ふ所でありません。 ［萩原謙造君］

(3) Nacia unuiĝo estas certe 
firmigata per la komunaj kutimoj 
kaj moroj, religio aŭ politiko, sed 
la fundamento de la unuiĝo estas 
sendube la sanga kaj lingva paren・ 
cece ［磯崎保君］

［批判］此の課!Sは少IむづかL過き•て、 

英語なら卑門學校檢定又“中等枚員檢定程 

度でわったらう。然し答案は割合に多く集 

まった。エス文和譯は小樽萩廉积浦撞大 

庭君ヽ岡山磯崎君、札幌エレメンタノレ"ナン 

卜君等上出來、就中流石は荻原君のは垢拔 

けがしてゐたから之を擇んだ.,他の人には 

ーニ小瑕瑾があった。ゾ、昜君はdedenoを 

『仕事であれ』过され'Tが是は『由來、出所、 

由緖《〇でわる。例へばTaira familio deve
nis de Imperiestro Kanmu,平氏は桓武天皇

より出づ。samr hejmanoj (!『同家族の者』 

の意ではあみが玆ではLつミ廣くさって『同

郷馭 同國者』の意。

"ナント氏“『社會的規則や』さされたが是 

“英語の!uleミの取りちがへか。rolo (t
元來芝居で役者の『(何)役』の意、玆で“社 

會上の役目、職も愆昧すみ。大阪辻政太郞 

君の Malesperantoj ne vivas在》『エスベラン

ト以外でに暮せない』は少しく考へすぎた。 

『絕望者』の意である。⑶の利文エス譯は 

むづかしいせいか隹作がない。荻原君のは 

先づ不雖であつ冗が、磯崎君のは大膽な位 

簡にしかも充分の意を傅へなわる譯し振り 

を探った〇 尤 い邸文sendube la parenceco 
kaj lingvo さち ったのな Ia sanga kaj lingva 

parencecoご訂正し/3〇荻猱君I!我國少年 

エスベランチストの雄.不思議はないが磯 

崎君は昨年中塡入會された方で此の腕前に 

は人に敬服した。但し同氏は ⑵’の山な 

samhejmanojを指すしのざ 取られて小しく 

誤譯に箔らU九迩て荻原君を佳作首席さ 

して M La Rozujo Ciumiljara a 一部、磯崎君 

を次席iしで詩集„ La Dorna Karesilo n — 
部、更に臨咔に第三席を設け大場君に些少 

ながら小説„ Gogja UiŜvili “も呈する二に 

した。

本號にも懸賞あ出しまし讥、千里の馬の 

到らんニミを祈ります。.‘：：

第二回懸賞課題 

優尊二名に對してエスペラ"ト圖 

書あ呈す。“切：一月二十八日。

(I)エスベラ”ト和津:

Ŝia kostumo konsistis el paro da 
grandegaj kapricaj ŝuoj, kiuj ĉiam 
direktadis sin alie ol siaj piedoj ; el 
bluaj ŝtrumpoj kaj el multekolora 
katuna vesto de la plej malbona 
modelo, kiun oni nur povus troyi 
por mono, kaj el blanka antaŭtuko・

⑵和文エス乂ヲソト譯:

西郷將軍欧州巡遊中某地の歡迎會に臨み 

歡2!の辭に答辭も述ぶ〇に當り傍の通譯を 

顧みて日く『よか事賴む』。通譯心碍て滔 

く數千萬言。出席の歐人膽を・覧し『さてI 
日本語は意昧深艮な語かな。僅か數語な通 

薛してあんなに艮くなるミは』

瞬編輯室より
◎本號は第七回人會號さIた爲め文藜欄も 

科學欄し研究脚も皆休我しア:。 

◎大會講演會に於けるラムステッド公使の 

フィンランド國狀談は微に入り細も穿ち眞 

に趣味浸くたるものて・わった。公使に乞ふ 

て本誌に連載して不參の訪君に紹介するっ 

もりであろ。 

大會特別會計報告・次號に發表。
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JAPANA ESP.-INSTITUTO
©Novaj membroj (dum Septembro)
中村之根（浦連）、上田テ,レエ（岩手縣）、李 

元榮（京城、、一•木章三郞（仙奎二高）、田中義 

郞（橫濱）.藤原米一（尾滥）、買島正路、淸水 

貞（東京）.谷林正敏（柬京一高）.金相麟（朝 

鮮）・森於菟、武藤仁叟（柬京）、楠井隆三、灘 

尾弘吉、齊藤力（東家一高）、下石五郞（莎ン 

力・ポ~ル）、利齊潔惊都ニ即、粟仮原晋（東 

京）■片山達吉・櫻田佐、宮崎基一・川越利兵 

循、白石通義、岡田家武（朿京一高）、黑木親 

慶（鎌倉）.島川碳雄、引田重夫（東京一高）、 

淸川安彥（京都三高）・阪本榮子（橫濱）、楠飆 

熊彥（京都三高）.池本啓二（京都府） 

©Fariĝis subtenantaj membroj : 淸水貞. 

黑木親慶;helpanta membro:阪本榮子 

©Kotizoj ricevitaj （dum aŭg. & Sept.）
［po 10.00］大石利三郞、壷橋邦太郞（第 

二回計!2.5〇），浦田芳朗

［po 5.00］淸水罠（半期分）、林愛作、押田

•很郞・辻政太郞、阪本榮子

［po 2.50］狩山金三郞（半期分）

［po 2.00］相澤謝仙・、淸水多三郞ヽ南英 

一.遠藤恵三、佐。城よし辺、丸尾我吉、大 

•場蛊臥 成田實・宮本幾美子、安井雅三、高 

木蜻艮、速水眞曹、同千代子、同益雄.兒玉 

四郞、同iŜT.柿內三郞.根岸博.畑嘉三. 

坂井田悔吉、間泰藏、大竹四郞、高F!勝四郞 

馬場福之助.前田巖、志村寬、佐"木佑、早 

川直、森田瀧治服 橋が文治、山ノ井愛太郞

エミノレエンケル、今井僭三、岸；g三介、山本 

計治・椎橢登、足關俊雉.金田彌作、千布利

雄、寺澤芳雄ヽ吉崎千代松、齊藤勝、西脇純 

平、竹島吏雄、北岡壽逸、足花芳雄.磯崎巖 

柴田衛•上田テ〃工、中村之根、田中義郞・

下石五郞ゝ太田純一、利齋潔、粟坂原普、東

宮豐逹、井上耕三、松富正雄

［po1.20］明石六郎、武內義祐

［po 1.00］褐厢信孝・靑地晁太郞、田中信 

次、一木章三郞.安部孝一、藤原米一、貴島 

正路.金相麟・武藤仁叟・後藤貞治、岸山芳 

太服淸川安彦、大岛常枝

［po 〇・90］梶田克治、山邊三也、五十嵐孝 

治、宮田勇.小山準平、佐藤瞋一郞、藤原敬 

三•長濱義太祁、栗原健.關川石太服 古川 

元、三田智大（以上札幌エフ、會）ゝ谷林正敏. 

井上萬藩藏、片山逹吉ゝ霜田佐ゝ川越利兵衛 

宮崎基一、井出徳乌、齊藤力、（以上一高綠 

星會）

［po 0.80］西时繁次郞、中野議

Sume 489.00

［普通會费 151.00
［維持及賛助會•说 57.00
別に集金料 1 92

©Kasa raporto (dum Aŭg. kaj Sept.)

詞 Enspezo ①
El lii julia kaso ........... ..............158.52
Membropagoj ordinaaaj ..............151.00

» help. kaj subtenantaj … 57.50
Abonoj el eksterlandoj ••• ♦•• &90
Mendoj poV libroj, kc... ........... 112.66
Poŝtkontaj enspezoj … • • • • • • 1.92
Diversajoj ................... • • • • • • 0.50

戲 Elspezo 理
Preso de la Revno ........... ........ 142.40
Poŝtelspezoj, send kostoj ........... 37.09
Poŝtkontaj elspezoj .................... 7.20
Oficejaj necesaĵoj............................ 2.03
Aĉeto de menditaj libroj, kc … 110.59
Diversaĵoj ......................... ハ … 4.10
Ekstra elspezo1)............................ 15.00
Repagoj al grupo3) .................... 6.35
Elspezo por la VII Kongreso ・•• 30.00
Rekompenco3)............................ 4 50

Sume 359.26
Restas en la Kaso ................... 129.74

1） クン:ネッサフ君南来渡航費義捐金

2） 地方會にLて會費徵収、雜誌分配尊の 

勞も引受けらる、!jのに對して會費の一割 

な其會の維持費送して差引くこさ、せり。 

本類は一高綠星會へ既納會費拂戻（札幌エス 

會に對してt同樣の協定も實行しつ、あ 

り）。: 「

3） 雜誌の折瀝み帶封書き等の大部を手 

傅UUつ、ある鐵道エス會特志會員へ圖書 

を買入3謝常さして贈呈せり。
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EKSPORTO
ESPERANTA

ENTREPRENO
IMPORTO

INTERNCIA KOMERCA KORPORACIO

OSAKA 一 4, Minamihommaĉi I, Higaŝiku—JAPANUJO
TELEFONO : No. 3795 SEMBA

PERADO
ESPERATTO EN

KORESPONDADO
REPREZENTADO

美はしい北歐『萬湖の國』を紹介する立派な雜誌

ESPERATNA FINNLANDO
Riĉe ilustrata —ĥuksa monata gazeto—nur e n Esperanto 

Abonprezo jare 3.00 Enoj:一購讀料年三圓

Tuj abou ĉe

Japana Esperanto-Instituto aŭ Esperanta Oficejo Finnlanda

十一月上旬發行

千布利雄編著

エスペラント讀本及文範 （註解附）
四六版約二百五十頁 
總クロース上製

定價約二H1五拾錢

本書は編者の舊著「エスペウント全稈」の姊妹篇で，エス語の 

文法,語法を一通b學んだ人又は學びつ、ある人の爲に提供さ 
れたものである。故に各種の散文韻文を多方面に亘って網羅 
し,獨習者の爲めに懇切なる註解が加へてある。本書は始め 
其の約五倍に和當する材料を東西エスペランチストの傑作中よ 
り蒐集し，更に多年苦心精撰の結果を完全され佗も刀である。 
是に據っても編者□身が本書緖言に於て「此書一冊をを充分精 
讀練習されば世界に濶步して耻かしからぬエスペラン.チストざ
なるとが出來るであろう」ざ云ふて居るのは敢て過言ではない〇 
權威ある此一篇を是非エス語研究者諸君の座右に薦めたい。

發 行 所 

大阪市南區上本町七丁目五二六五 

雜誌Verda Utopio發行所 

ヴェノレダ•ウトビオ社 

振替口座大阪五五六二九

収 次 所

日本エスペラント學會 

振替口座東京一ー三二五 

日本ユスペラント社 

振替口座束京五一六一三
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ESPERANTAJ GAZETOJ
（ヱスベヲント雜誌）

Amerika Esperantisto （北来）.

Argentina Esperantisto.
Blanka Kruco （獨逸）.

Brazila Esperantisto.
Bulgara Esperantisto.
Bulteno de Kataluna Esp. Feder.（西）. 

©*  Bulteno de H. C. E.（Q本金澤）. 

Franca Esperantisto.
Esperanta Finnlando.
Esperanta Ligilo （點字）.

Esperanta Laboristo （佛國）.

Esperanta Voĉo （波蘭し

Esperanto （UEA）（端西）.

Esperonto （Argentina）,
Esperanto ltala revuo.
Esperanto Mitteilungen （獨）.

Esperanto Triumfonta （獨）. 

Esperanto-Praktiko （獨）. '

Espero Katolika （境）.

Fluganta Skribilo （佛）.

Germana Esperantisto.
Germana Laborista Esperantisto. 
German-Pola Esperantisto.
Hispana Esperantisto,
Holanda Pioniro.
Hungara Esperantisto.
Hungara Revuo.
Internacia Komerca Revuo （瑞西）. 

Internacia Socia Revuo.

©Kagoŝima Esperanto （日本）. 

Komerco^per Esperanto （佛:. 

Kristana Espero （フィ ンランド）. 

Laboro （ポルトサル）.

La Eklezia Revuo （英）.

La Esperantisto （獨）.

La Espero （Sveda）（瑞典）.

©La Espero （Japana） （0本）.

La Kritikulo 漠）.

La Progreso （塊）.

©La Revuo Orienta （本）.

La Suda Kruco （壕洲）.

La Studento （北米）.

La Unuigita Tuthomaro （バハイ宗機關）. 
©La Verda Ombro （ R 本翕御）.

Le Monde Esperantiste （佛）..
* Le Chretien Libre （佛）.
La Travaillerir Esperantiste （佛）. 
L^speranto （伊太却）.

©Libero （H 本京都）.
Literaturo （英）.
Monata Bulteno de " Aplech M Esp. Grupo.
Nederland-Esperanto （和蘭）.
Nederlanda Katoliko （和蘭）.
Nova Tempo （塊）.
Oficiala Gazeto Esperantista （佛）.
・ 〇 Socialista （ポ）レ卜ガ・ ル）.
Svisa Espero （瑞西）.
Universo （獨迹.

©Verda Utopio （日本大阪）. ・

kun hsp. Rubriko.
（（^eldonata en Japanujo.

註附エスペラント 

摸範練習讀本 
新版出來定價五十錢.郵稅二錢 

日本エスペラント社發行

V研究用書ト 

エスペラント和譯辭典 

定價二［HI 
郵稅四錢 

エスペラント敎科書
定價三十錢

• ■•コ 郵稅二錢

エスペラントの鍵
定價十郵 
郵稅二錢 

エスペラント全程（獨習書）
定價一圓 
郵稅四錢 

詳註 イソップ物語（近刊） 
詳註笑話集（近刊）

東京市牛込區新小川町三の十四

日本エスペラント學亠 
（振替口座束京一ー三二賢 

五）
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JAFAHA g
Esperaimta Komerca | 

H or por a© io 空

EKSPORTADO
KAJ

IMPORTADO

JOKOHAMA, JAMASITACO 70

日本ヱスペラント貿易商會
J 讥 、、プ・ . ' t9ノ. »〇

輸出輸入商
■・み4 ・ナ・一 、

橫濱市山下町七十番 / i

KORESPONDADO EKSKLUZIVE EN

ESPERANTO

Telegrafa Adreso: —Esperanto Jokohama <>

Telegrafa! Kodoj: — ABC Eldono 5-a, Bentlev, Lieber, Western 乂 

Union kaj Privata. 〇

xxxxxxxxxxxx>ooo<xx>oo<xxxxxxx>ooooooo<x>o<xxxxxx幽

弟幕慕亓劉黠

定價一部金十七錢

東京市牛込區新小川町三の十四 e 4 
發行 所 日本エスベラント學會 

編輯兼發行者 小坂猾二
東京市麴町區隼町士 fめ 

印刷人（大道祜岸山芳太郞 

一年分金貳圓（郵稅共）• “


